
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CAO LỘC 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:        /UBND-VP       Cao Lộc, ngày        tháng  5  năm 2021 

      V/v triển khai áp dụng các giải pháp  

công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19 
   

                        Kính gửi:  

                                         - Các phòng, Ban, ngành huyện; 

                                         - Các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện; 

                                         - Các Tổ chức, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đóng  

                                           quân làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện; 

                                         - ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

                                         - Các trường học trên địa bàn huyện; 

                                         - Các Khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú. 

 

Thực hiện Công văn số 1623/VP-KGVX ngày 04/5/2021 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ 

trong phòng, chống dịch COVID-19. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ sau: 

1. Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone: Ứng dụng ghi nhận lịch sử 

tiếp xúc của người dùng Bluezone với người dùng Bluezone khác. Dữ liệu lịch sử 

tiếp xúc sẽ chỉ để phục vụ cơ quan y tế sử dụng trong công tác truy vết, khoanh 

vùng các ca lây nhiễm, trong trường hợp người dùng là ca nhiễm, ca nghi nhiễm. 

2. Ứng dụng khai báo y tế cho người nhập cảnh VHD: Việc khai báo y tế 

cho người nhập cảnh qua ứng dụng VHD là bắt buộc. Các thông tin khai báo sẽ 

giúp cho cơ quan chức năng trong việc kiểm soát tình trạng sức khỏe của người 

nhập cảnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. 

3. Ứng dụng quản lý tờ khai y tế tự nguyện NCOVI: Cho phép mỗi người 

dân cập nhật tình hình sức khỏe của bản thân và của gia đình thông qua việc khai 

báo y tế tự nguyện. Các thông tin này giúp cho cơ quan chức năng phát hiện sớm 

các nguy cơ có thể xảy đến với người dân khai báo y tế và kịp thời có nhưng biện 

pháp hỗ trợ, ngăn chặn khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

4. Hệ thống ghi nhận việc đến/đi tại các địa điểm công cộng (Mã QR 

Code): Các địa điểm công cộng như công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ 

truyền thông, các cơ sở lưu trú, nhà hàng... đều phải thực hiện kiểm soát y tế đối 

với khách đến và đi bằng mã QR Code và yêu cầu người dân cần khai báo y tế 

bằng cách quét mã QR code khi đến các địa điểm công cộng đó thông qua các Ứng 

dụng trên điện thoại thông minh (gồm có 3 ứng dụng: NCOVI, VietNam Health 

Declaration và Bluezone). Thông qua hệ thống, người dân sẽ được cảnh báo kịp 

thời và được hỗ trợ các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống dịch bệnh nêu dịch bệnh 

bùng phát có liên quan đến các địa điểm mà người đó đã từng đến. Công tác truy 
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vết và khoanh vùng lây lan của cơ quan chức năng cũng sẽ được thực hiện nhanh 

chóng, chính xác và hiệu quả hơn nhờ dữ liệu ghi nhận được từ hệ thống. 

5. Hệ thống Bản đồ chống dịch - An toàn COVID-19: Hệ thống thể hiện 

thời gian thực về tình hình an toàn phòng chống dịch. Các cơ quan, đơn vị hằng 

ngày kiểm tra và cam kết đã hoàn thành các tác vụ về phòng chống dịch, đồng 

thời cho phép người dân phản hồi nếu phát hiện những điểm chưa đúng. Mỗi cơ 

sở sẽ sử dụng ứng dụng AntoanCovid trên điện thoại hàng ngày và thường kỳ để 

bảo đảm việc giám sát điều kiện an toàn được thực hiện thường xuyên liên tục và 

minh bạch. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc 

kịp thời tổng hợp gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) 

để tổng hợp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên;   

- TT Huyện ủy; 

-TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

                KT. CHỦ TỊCH 

               PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

                    Hoàng Quy 
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